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Pääkaupunkiseudun palvelukartta - www.hel.fi/palvelukartta

Millaisia julkisia palveluita on tarjolla?
Missä palvelut sijaitsevat?
Miten voin antaa ja lukea palautteita?
Missä palvelulinja kulkee?
Kuinka saan yhteyden palveluntarjoajaan?

Avoimen REST-rajapinnan kautta tiedot
sovelluskehittäjien käyttöön:
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/

n. 12 milj. hakua Palvelukartalla ja
REST-rajapinnan kautta  v. 2014.

Kaupunginjohtajan vuoden 2009 saavutus –palkinto
European eGovernment Awards 2009 Finalist
2011 Apps4Finland – 1. palkinto sarjassa Datan avaaja
2012 WeGo Awards – 1. palkinto sarjassa Open city

Liikenneyhteydet toimipisteeseen?
Kuinka pääsen asioimaan toimipisteessä,
jos olen liikunta-, näkö- tai kuulovammainen?
Mitä tapahtumia lähialueellani on?
Millainen on asuinalueeni väestörakenne?

http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/


Pääkaupunkiseudun palvelukartta - Taustaa

Palvelukartta julkaistiin Helsingin kaupungin verkkopalveluna joulukuussa 2008 ja
laajeni pääkaupunkiseudulliseksi 2011.

Kuntien tuottamien tietojen lisäksi palvelukartalta löytyvät myös osa HUS:n, HSY:n
palveluista, valtion julkisia palveluja sekä matkailukohteita ja tapahtumia.
Palvelukartta on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Avainlukuja 2015:
Toimipisteitä palvelukartalla 12 660
706 palvelua

Palvelukartan taustalla olevan toimipisterekisterin tiedot kerätään kaikista Helsingin
virastosta ja 15 ulkoisesta tietolähteestä mm. Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista.

Toimipisterekisterin tieto on luokiteltua  ja vertailukelpoista. Päivitysprosessit ovat
määritelty. Tietoja voidaan käyttää hyväksi suljettujen ja avoimien rajapintojen kautta.
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Toimipisterekisteri = Pääkaupunkiseudun kunnalliset ja muut toimipisteet palveluineen
ja toimipisteiden perustietoineen

Ulkoinen toimipisterekisteri (Beta) = Muille kuin Helsingin omille toimipisteille tarkoitettu
toimipisterekisteri, jota kautta esim. yksityiset toimipisteet voivat syöttää tietonsa

Esteettömyyskanta = Esteettömyyssovellusta voivat hyödyntää paitsi toimipisterekisteri
ja ulkoinen toimipisterekisteri myös ulkopuoliset tahot kuten Tampere (Beta),  joka näin
voi kartoittaa omat toimipisteensä ja liittää esteettömyyslauseet web-sivuilleen.

http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/

Palvelurekisteri = Toimipisterekisteriä ja palvelurekisteriä yhdistää palvelupuu:
toimipisterekisteri kertoo mitkä toimipisteet tuottavat palveluja ja palvelurekisteri kuvaa
palvelujen sisällön.
Palvelurekisterin REST-rajapinta: palveluja koskevat kuvaukset, asiointipalvelut ja

niiden kanavat luetaan rajapinnan kautta tuleville hel.fi- sivuille.

http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/palvelurekisteri.html
Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka

http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/palvelurekisteri.html


1. Toimipisteen/palvelun sijainti
2. Toimipisteen/palvelun yhteystiedot
3. Liikenneyhteydet
4. Toimipisteen esteettömyystiedot

(Kaupunginhallituksen päätös 17.5.2010)

Palvelujen saavutettavuustieto

Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka

Helsingin kaupungin aineistopankki



Esteettömyyssovelluksen kysymysten pääkohdat

Esteettömyyssovellus käynnistyy Helsingin Intra-palvelukartalta
http://toimipiste/intra/

Kysymyslomakkeessa on viisi eri aihealuetta:
1. Liikkumisesteisten autopaikat
2. Saattoliikenne
3. Kulkureitti sisäänkäynnille
4. Sisäänkäynti
5. Sisätilat

Vastauksestasi riippuen saadaan tarkentavia kysymyksiä liittyen tasoeroihin, hissiin,
portaisiin, esteettömään wc:hen.
Kysymysten kohdalla on tarvittaessa vastaamista helpottava ohje ja kuva:
http://www.hel.fi/palvelukartta/esteettomyys/ohje/ohje.html
Ohjeet ja kysymykset voi tulostaa tarvittaessa:
https://asiointi.hel.fi/esteettomyyslomake/ohjeet/esteettomyysohjeet/esteettomyysohje.html

Aikaa kysymysten vastaamiseen menee 10-15 minuuttia.

Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka

http://toimipiste/intra/
http://www.hel.fi/palvelukartta/esteettomyys/ohje/ohje.html
https://asiointi.hel.fi/esteettomyyslomake/ohjeet/esteettomyysohjeet/esteettomyysohje.html


Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka

Avoimen Rest-rajapinnat haut v. 2012 - 2014

Tilanne 27.10.2014



Esimerkki rajapintojen käytöstä

Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietoteknikka

Palvelukartan Beta-versio:
http://dev.hel.fi/servicemap/

http://dev.hel.fi/servicemap


00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Kuva: https://www.flickr.com/photos/geishaboy500/4319614500/
Lisenssi CC BY 2.0

http://dev.hel.fi/servicemap/unit/31791/

http://dev.hel.fi/servicemap/unit/31791/


00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Kuva: https://www.flickr.com/photos/geishaboy500/4319614500/
Lisenssi CC BY 2.0



http://kartta.jkl.fi/IMS/fi?REQUEST=Search,Esteett%C3%B6myys,*&LAYERS=-%20Opaskartta

http://www3.jkl.fi/esteeton/index.php/paikat/maistraatti-jyvaskyla

http://helppoliikkua.fi/kartta/

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/kaupungin-palvelut

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-
yhteystietoja/toimipistelistaus

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-
yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=8656

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Arabianrannan_kirjasto/Esteettomyys

Esimerkkejä WWW-sivuista, jotka hyödyntävät tpr:n
avoimia rajapintoja

http://kartta.jkl.fi/IMS/fi?REQUEST=Search,Esteett%C3%B6myys,*&LAYERS=-%20Opaskartta
http://www3.jkl.fi/esteeton/index.php/paikat/maistraatti-jyvaskyla
http://helppoliikkua.fi/kartta/
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/kaupungin-palvelut
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistelistaus
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=8656
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Arabianrannan_kirjasto/Esteettomyys


Onko höytyy??!!!

Mirjam Heikkinen,Kaupunginkanslia, Tietoteknikka

Tiedon avoimuus ja sitä kautta
monikäyttöisyys aiheuttaa monia haasteita:
esim. tiedon harmonisointi, saatavuus,
ajantasaisuus sekä yhdistettävyys moniin eri
käyttötarkoituksiin mm. sähköisiin
palveluihin, www-sivuihin, sovelluksiin.

Kannattaako se?
Tiedon laadun valvonta moninkertaistuu.
Syntyy monia ns.”täsmäsovelluksia”
Ylläpito yhdessä paikkaa

Kuva: https://www.flickr.com/photos/chantal_steyn/3392261118/
Lisenssi CC BY-NC-ND 2.0



http://www.hri.fi/fi/

http://apps4finland.fi/

Sovellukset, jotka käyttävät REST-rajapintaa

Mirjam
Heikkinen,Kaupunginkanslia,
Tietoteknikka

Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka

http://www.hri.fi/fi/
http://apps4finland.fi/


2015

Uusi palvelukartta tuotantoon toukokuun lopussa

Pääkaupunkiseudullinen yhteistyö

Kansallinen palvelutietovaranto, kansallisen pohjaratkaisun kehittämisprojekti
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REST-rajapinnan kautta saatavat tiedot
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/

Rajapinnan kautta pystytään kyselemään tietoa seuraavista asioista:

Toimipisteet joissa palveluita tarjotaan (esim. Töölön kisahalli)

Palvelut joita eri toimipisteissä tarjotaan

Organisaatiot jotka palveluita tuottavat (esim. kaupungit ja Suomen valtio)

Yksiköt (virastot) jotka palveluita järjestävät (esim. rakennusvirasto)

Alueelliset kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Palveluluokittelun, josta palvelut muodostavat palvelupuun

Esteettömyyden parametrit

Toimipisteen esteettömyystiedot rakenteellisesti

Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka

http://www.facebook.com/palvelukartta
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REST-rajapinnan hakuparametrit

Toimipisteitä listaavissa kyselyissä on mahdollista rajata hakutulosta käyttämällä
hakuparametrejä:

search: toimipisteiden etsiminen hakusanoilla.

lat, lon, distance: etäisyyshaku.

service: toimipisteiden haku yhden tai useamman palvelun avulla.

organization: hakutulosten rajoittaminen yhteen tai useampaan tietoja tuottavaan

organisaatioon.

department: hakutulosten rajoittaminen yhteen tai useampaan yksikköön.

arealcity: hakutulosten rajoittaminen yhden tai useamman kaupungin alueelle.

Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka
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Esimerkkejä

Palvelupuu:
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/servicetree/?format=xml

Sähköautojen latauspisteet:
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?service=30947&format=xml

Kirjastoautopysäkit Helsingissä:
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?service=25488&arealcity=91&format=x
ml

Kahluualtaat 500 metrin etäisyydellä Kallion kirkosta:
www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?search=kahluualtaat&lat=60.18406&lon=24.9
4936&distance=500&format=xml

Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietotekniikka

http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/servicetree/?format=xml
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?service=30947&format=xml
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?service=25488&arealcity=91&format=xml
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v2/unit/?search=kahluualtaat&lat=60.18406&lon=24.94936&distance=500&format=xml


Esteettömyystiedon hyödyntäminen

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kirjasto_10/Esteettomyys

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kirjasto_10/Esteettomyys


9.12.2010 Mirjam Heikkinen, Taske,
Tietotekniikkaosasto

Perustiedon, kartan hyödyntäminen
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http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-
vaikuta/ota-yhteytta/toimipistekuvaus?id=28473

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/hallinto/palvelut/kaupungin-palvelut

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/

Toimipistetiedon ja esteettömyystiedon
hyödyntäminen

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/toimipistekuvaus?id=28473
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/kaupungin-palvelut
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/


00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi

Palvelurekisterin hyödyntäminen



26.05.2014 Mirjam Heikkinen, Leila Oravisto 24

Palvelurekisterin hyödyntäminen


